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मध्ययगुीन इटली देशात ललओनादो फिबोनाची 
नावाचा एक तरुि मलुगा अहोरात्र संखयांचा ववचार 
करत बसे. त्यामळेु लोक त्याला मरू्ख म्हित असत.  

ललओनादो मोठा झाला तेव्हा त्याने जगभर प्रवास 
केला. तो वेगवेगळ्या देशातं वापरल्या जािाऱ्या अंकांनी 
भारून गेला. ववशषेत: आफिकेत लशकलेल्या हहदं-ूअरबी 
अंकांनी त्याला भरुळ घातली. त्याला जािवलं की 
ननसगाखत फकत्येक गोष्ींमध्ये एक ननश्चित रचनाबंध 
आहे. ज्या मलुाला सगळे बावळट म्हित, त्या मलुाने 
एक अगदी नवा शोध लावला. या शोधाला आज 
फिबोनाची माललका म्हिून ओळर्तात.   

आज ललओनादो फिबोनाची सशांच ेप्रजोत्पादन या 
साध्याशा गणितासाठी प्रलसद्ध आहे. त्याला एक महान 
पािात्य गणितज्ञ मानले जात.े तो ननश्चितच मरू्ख 
नव्हता हे लसद्ध करिारी ही ववलक्षि कहािी. 
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तुम्ही मला मूर्ख म्हिून शकता.  
कारि सगळेच लोक मला मूर्ख  

म्हितात.  



मी लहान होतो तेव्हा एके हदवशी लशक्षकांनी वगाखत एक 
गणित सोडवायला हदलं. त्यासाठी आम्हाला दहा लमननटांचा वेळ 
हदला. पि मी ते गणित िक्त दोन सेकंदात सोडवलं.  

मी गणितात कुशाग्र होतो. लहानपिापासूनच माझं 
गणितावर र्पू प्रेम होतं. माझ्या आईवडडलांच्या घरी श्चजथे 
बघावं नतथे मला मोजण्यासारर् ंकाही ना काही नक्कीच 
लमळायच.ं   



त्या हदवशी वगाखतल्या ववद्यार्थयाांनी अॅबॅकसवर गणित 
सोडवलं. त्यांनी उत्तरं रोमन अकंांत ललहहली. त्याला र्पू वेळ 
लागायचा. पि तेव्हा गणित सोडवायचा हाच एक मागख होता.  

इतर ववद्यार्थयाांना गणित सोडवायला इतका वेळ लागतो, हे 
बघून मला र्पू कंटाळा आला. 

मग मी बाहेर झाडावर बसलेले पक्षी मोजत बसलो. फकती 
पाय आहेत त्या पक्षयांना? मला नवल वाटल.ं त्यांना फकती डोळे 
आहेत? फकती पंर् आहेत? आणि प्रत्येक पक्षी दोन सेकंद गाऊ 
लागला तर एकामागोमाग सगळ्यांना गाण्यासाठी फकती वेळ 
लागेल?  

हे प्रश्न इतके सुंदर होते की मी हदवास्वप्नं  
पाहू लागलो.  



“ललओनादो!” माझ ेलशक्षक रे्कसले. “माझ्या वगाखत हदवास्वप्न 
पाहायच ंधाडस कसं करतोस?” 

“पि सर,” मी म्हिालो, “मी ववचार करत होतो – “  
“अच्छा!” लशक्षक ओरडले. “हाच तर त्रास आहे! या वगाखत कुिी 

ववचार करायचा नाही – िक्त काम करायचं! तू ववसराळू, आळशी, 
हदवास्वप्न पाहािारा आहेस, तू....तू 

हे ऐकून इतर मुलं हसू लागली. 

“मूर्ख! मूर्ख!” ते ओरडू लागले. मला इतकं द:ुर् झालं की 
मी शाळेतून बाहेर पळालो आणि पीसाच्या रस्त्यांवर भटकू 
लागलो.  



मी शहरातील गजबज पाहहली, ऐकली. फकती छान शहर 
होतं ते! ते वषख होतं ई.स.1178 आणि पीसा हे इटलीतलं 
सवाखत मोठं शहर होतं.  



तेथील चचखच्या प्रांगिात मजूर एक नवी इमारत उभी करत 
होते. पि इमारतीच्या गणितात काही गंभीर त्रटुी राहून गेली होती!  

माझ्या सभोवती मी संखयांचा नाद ऐकला, पाहहला. फकतीतरी 
लोक त्यांच्या कामात गणित वापरत होते. माझं मन तरंगू लागल.ं  

उत्साहाच्या भरात मी कुठे चाललोय याच ं
मला भानच राहहलं नाही. “स्वप्नं पाहातोयस 
हदवसाढवळ्या!” एक बाई रे्कसली. “हदसत नाही 
का मूर्ाख?” 



त्या रात्री माझ ेवडील र्ूप रागावले. “शहरातले सगळे लोक 
बोलतायत!” ते ओरडू लागले. “प्रत्येकजि म्हितोय की माझा 
मुलगा बावळट आहे. ते तुला मूर्ख म्हितायत. मला हे अश्चजबात 
आवडलेलं नाही.” 

“तू बहुधा या मुलाशी जास्तच कठोर वागतोयस, लसग्नर 
बोनॅश्चस्सओ,” माझ्या वडडलांचा सल्लागार अल्िेडो म्हिाला.   

“चपू!” वडील ओरडले. “ललओनादो, तू माझ्यासोबत आफिकेला 
चल. मग लोक तुला नावं ठेवायच ंबंद करतील. मी तुला व्यापार 
करायला लशकवेन!”  

“छे!” माझ्या मनात आलं. “इथे व्यापारी बनायची हौस आहे 
कुिाला?” 



ननघण्याच्या आदल्या रात्री मी झोपू शकलो नाही. द:ुर्ाच्या भरात 
असताना मी एक उल्का समुद्रात पडताना पाहहली.   

त्या ताऱ्याच्या प्रकाशात मला माझा एक जुना लमत्र हदसला. माझ्या 
डोळ्यातले अशू्र सुकेपयांत त्याने वाट पाहहली.  

“मला वाटत ंकी लोक सवाखचधक आनंदी तवे्हाच असतात जेव्हा त े
आपल्या पसंतीचं काम करतात,” अल्िेडो म्हिाला. “बघ, मला चीज 
आवडतं. आणि तुला, ललओनादो बाळा, तुला कशात आनंद लमळतो?” 

“संखयांमध्ये,” मी ववचार न करता बोललो.  

“मग तू संखयांबद्दल शक्य नततकी माहहती लशकून घे. त्यामुळे तू 
नेहमी आनंदी राहाशील.” 



मी अल्िेडोचा सल्ला मानायच ंठरवलं. माझ ेवडील मला 
आफिकेच्या उत्तरेकड ेअसलेल्या बुचगया नावाच्या शहरात राहायला 
घेऊन गेले. माझ्या या नव्या देशात अरब व्यापारी रोमन अकं 
वापरत नाहीत, असं मला हदसलं. ते भारतीय हहदं ूलोकांकडून 
लशकलेले अकं वापरत होते. इटलीत आम्ही ललहायचो: XVIII 

पि येथील व्यापारी ललहायचे: 18 

फकती सोप्पं होतं हे!  

मला या अकंांची आिर्ी माहहती घ्यावीशी वाटू लागली.  

हदवसा मी वडडलांच्या व्यापाराच ेहहशोब करायचो. रात्री मी 
अल्िेडोसोबत जायचो आणि नवे चमत्काररक अकं लशकायचो.   



 
मी वयाने मोठा झाल्यावर वडील कधीकधी मला व्यापारासाठी दौऱ्यांवर 

पाठवायच.े मला काम नसे तवे्हा मी प्रत्येक शहरातल्या बुवद्धमान व्यडकं्तना 
भेटायचो. प्राचीन राजे आणि त्यांची प्रजा अपूिाांक कसे वापरायच,े हे इश्चजप्तमध्ये 
मी लशकलो. मी तुकख स्थानमधील इस्तंबूल आणि लसरीयातील दमास्कस 
यांदरम्यानचं अंतरही मोजलं. ग्रीसमध्ये, मी गणिताच्या प्राचीन पुस्तकांतून 
भूलमती लशकलो. लसलसलीमध्ये, माझं भागाकार आणि वजाबाकी करण्याचं  

कौशल्य चांगलं कामी आलं. िान्समध्ये....मी माशाचं सूप प्यालो.  

 



एके हदवशी, मी हहदं-ूअरेबबक अकंांवर एक पुस्तक ललहायला 
सुरुवात केली. मी त्यात काही कोडी घातली, जस:े एक मािूस 
होता. त्याने सशाच्या दोन वपल्लांना शतेात सोडलं. सशाची पूिख 
वाढ व्हायला आणि नव्या वपल्लांना जन्म देण्यास तयार व्हायला 
एक महहना लागतो. त्यानंतर वपल्लांच्या जोडीला प्रत्यक्ष जन्माला 
घालण्यास आिर्ी एक महहना लागतो.   

दर महहन्याला, पूिख वाढ झालेली सशाची जोडी नव्या 
वपल्लांच्या जोडीला जन्म देते.  

मग वषाखच्या अरे्रीस एकूि फकती सशांच्या जोड्या त्या 
मािसाकड ेअसतील?  

अल्िेडोने हे गणित सोडवायचा प्रयत्न केला. पि त्याला काही 
ते जमलं नाही.  



मग मी त्याला त ेगणित सोडवून दार्वलं.  

पहहल्या हदवशी, त्या मािसाकड ेवपल्लांची 1 जोडी होती. 
म्हिजे, 1 ल्या महहन्याअर्ेरीस, त्याच्याकड ेपूिख वाढ झालेली 1 जोडी 
असिार. ही जोडी नव्या वपल्लांना जन्म देण्यास तयार असेल. 
2 ऱ्या महहन्याअर्ेरीस: 1 पूिख वाढ झालेली जोडी, वपल्लांची 1 जोडी. 3 
ऱ्या महहन्याअर्ेरीस: 2 पूिख वाढ झालेल्या जोड्या, वपल्लांची 1 जोडी.  
4 र्थया महहन्याअर्ेरीस: 3 पिूख वाढ झालेल्या जोड्या, वपल्लांच्या 2 
जोड्या. 5 व्या महहन्याअर्ेरीस: 5 पूिख वाढ झालेल्या जोड्या, वपल्लांच्या 3 
जोड्या. मग मला उमगलं की संपूिख गणित मांडण्याची काहीच गरज नाही.  

आपि लगतच्या दोन संखया लमळवल्या तर 
आपल्याला पुढची संखया लमळत.े  
1 जोडी + 1 जोडी = 2 जोड्या. 
1 जोडी + 2 जोड्या = 3 जोड्या. 
2 जोड्या + 3 जोड्या = 5 जोड्या. 
 

अशा प्रकारे बनिाऱ्या माललकेतल्या काही संखया नमुन्यादार्ल पुढे दार्वल्या आहेत:  

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ....  

म्हिजे, आपल्याकड ेवषखभरात सशांच्या 233 जोड्या होतील.  

( फकंवा 377,  जर आपि पूिख वाढ झालेल्या सशांपासून सरुुवात केली तर!) 



माझ्या कामाची र्बर रोमन साम्राज्याच ेसम्राट िेडररक हितीय 
यांच्यापयांत पोहोचली. मी त्यांच्या राजवाड्यात गेलो तेव्हा त्यांच्या 
चतुर वश्चजरांनी मला श्चक्लष् गणितं सोडवण्याच ंआव्हान हदलं. पि 
मी थोड्याच वेळात ती सोडवून दार्वली.  

“हा ललओनादो तर र्पू हुशार आहे,” िेडररक म्हिाले. सवख लोक 
हसू लागले. शवेटी ते एक सम्राट होते.  



मला माझ्या कतखबगारीचा अलभमान वाटला. पीसाला परतल्यावर, 
एकदा मी बाजारात काही लोकांना बोलताना ऐकलं. “तो बोनॅश्चस्सओचा 
मुलगा,” एक मािूस म्हिाला. “आपि भारतीय अकं वापरले पाहहजेत, 
असं सगळ्यांना सांगत फिरतोय.” 

“जुन्या अकंांमध्ये काय वाईट आहे?” दसुऱ्या मािसाने ववचारलं. 
“जर जुने अकं रोमन लोक बऱ्यापैकी वापरू शकतात, तर मीसुद्धा ते 
बऱ्यापैकी वापरू शकतो!” 

“फकती मूर्ख आहे तो मुलगा!” 

अचानक मी पुन्हा द:ुर्ी झालो. “लोक ऐकत नसतील तर काय िायदा या 
कामाचा?” माझ्या मनात आलं. “लोक मला कायम मूर्ख म्हिूनच आठविीत 
ठेविार बहुधा.” 

मला कुतूहल होतं की माझा जुना लमत्र अल्िेडोच ंयावर काय मत असेल. तो 
माझ्यासोबत आहे, असं अचानक मला वाटू लागलं.  

“या मूर्ाांच ंऐकू नकोस, ललओनादो!” अल्िेडो गरजला. 
“तुझ्या या संखया र्पू महत्त्वाच्या आहेत, काय?” 



“ननश्चितच आहेत!” मी म्हिालो. “कधी ना कधी हहदं-ूअरेबबक 
अकं साऱ्या जगभर पोहोचतील. मी त्यांचा श्चजतका जास्त अभ्यास 
करतोय, नततकंच मला त्यांच ंनवल वाटतंय.” 

मग मी समुद्रफकनाऱ्यावरच्या एका िुलाकड ेबोट दार्वलं. 
“फकती पाकळ्या आहेत या िुलात?” 

अल्िेडो मोजून म्हिाला, “एकवीस.” 
“आणि या िुलात?” 
“तेरा,” तो उत्तरला. “पि त्याच ंकाय?” 
मी लगेच त्याच ंकुतूहल शमवलं नाही. आम्ही रात्रभर वस्तू 

मोजत फकनाऱ्यावर फिरत राहहलो.   

आम्ही तीन पाकळ्यांची, पाच पाकळ्यांची आणि आठ पाकळ्यांची िुलं 
मोजली. आम्ही तारामाशाच ेबाहू आणि सिरचदंाच्या आतील बबया मोजल्या.  

“बघतोयस अल्िेडो?” मी म्हिालो. “मी जे काही मोजतोय, श्चजथे कुठे 
नजर टाकतोय, मला त्याच संखया हदसतायत. तुला येतंय का ओळर्ता?” 

अल्िेडो मोठ्या आवाजात बोलू लागला “1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 
34, 55.... अरे देवा! या तर तुझ्या सशाच्या गणितातल्या संखया आहेत!”  

“अगदी र्रं,” मी म्हिालो. “आत्ता कुठे सुरुवात झालीय!” 



“अललकड ेमी या संखयांचा वेगळ्या तऱ्हेने ववचार केला. बघ!” 

मी वाळूत एक छोटासा चौरस काढला, 1 X 1 आकाराचा समजा. 
त्याच्या लगत आिर्ी एक हुबेहूब तसाच चौरस काढला. त्यांच्या एकूि 
लांबीलगत 2 X 2 आकाराचा चौरस काढला. मग त्यांच्या लगत 3 X 3 
आकाराचा चौरस काढला. मग त्यांच्या लगत 5 X 5 आकाराचा चौरस, 
मग 8 X 8 आकाराचा चौरस, 13 X 13 आकाराचा चौरस.    

“अशाच पद्धतीने मी चौरस काढत गेलो,” मी म्हिालो, “पि या सवाांना 
हे असं....जोडल्यालशवाय ते बरोबर वाटिार नाहीत. त्यांच्या आतमध्ये काय 
काढलंय, याचा अदंाज बांधता येईल तुला?” अल्िेडोला जमलं नाही.  

“सवपखलाकृती!” मी ओरडलो. “माझ्या या संखयांनी तू सवपखलाकार काढू 
शकतोस!”  

“आियख आहे!” अल्िेडो म्हिाला.   



“र्रंच आियख आहे,” मी म्हिालो. “पि मला अजूनही कळत 
नाहीये की या संखया इतक्या र्ास का आहेत.” 

“तुला कळतंय का, ललओनादो?” अल्िेडो म्हिाला. “ववश्वरचना 
करताना ननसगाखनेच या संखया वापरल्यायत. ननसगाखने अनेक 
हठकािी या संखयांना लपवलंय. कुिाला कळलेलं नाहीये हे अद्याप.” 

अल्िेडोच्या शबदांनी माझं ह्रदय उचंबळून आलं. आयुष्यभर मला 
लोकांनी मूर्ख म्हिून हहिवलं, कारि मी संखयांच्या जगात असायचो. 
पि काय वाईट होतं त्यात? ननसगाखलाही संखया पसंत आहेत!”  

अल्िेडोला आनंद झाला. “लहानात लहान रोपट्यापासून सुंदर 
पाईनकोन िळापयांत, सवाखत मोठ्या िुलापासून समुद्राच्या लाटांपयांत 
तसंच सवाखत दरू असलेल्या हदनघखका या साऱ्यांमध्ये तुझ्याच संखया 
हदसतायत, ललओनादो.” 



आता मी म्हातारा झालोय, पि संखया मला आजही भुरळ 
घालतात. मी अल्िेडोला त्या रात्री सांचगतलेलं हे गुपीत उभ्या 
आयुष्यात आिर्ी कुिाजवळ उघड केलं नाही.  

पि आता मी ते तुमच्यापाशी उघड केलंय. 
पुन्हा एकदा हे पुस्तक वाचा. तुम्हाला माझ्या संखया 

दैनंहदन आयुष्यात नक्कीच हदसतील. आता तुम्हाला समजलं 
असेल की मूर्ख म्हटल्यावरही मला आता राग का येत नाही!  

पीसाचा ललओनादो 
(1170 – 1240) 

ललओनादो फिबोनाची या गणितज्ञाबद्दल िारशी माहहती उपलबध नाही. ही कहािी 
काही ज्ञात तर काही काल्पननक माहहतीच्या आधारे रचलेली आहे. ललओनादोचं लाडाचं 
नाव बबगोलो. त्याचं भाषांतर भटक्या फकंवा प्रवासी असं होतं. त्याचा अथख आळशी, 
सप्नाळू वा मूर्ख असाही होऊ शकतो.  

आज ललओनादोला मध्ययुगातील सवाखत महान पािात्य गणितज्ञ मानलं जातं. 
इटलीतल्या पीसा शहरात त्याचा पुतळा उभा करण्यात आला आहे. पीसाच्या जगप्रलसद्ध 
कलत्या मनोऱ्यापासून तो िार दरू नाही. ललओनादोने हहदं-ूअरेबबक अंक जगासमोर 
आिण्यासाठी अपार प्रयत्न केले. आज जगभर याच अंकांचा वापर केला जातो.   

ललओनादोला त्याच्या सशाच्या गणितात हदसिाऱ्या संखयामाललकेसाठी सवाखचधक 
ओळर्लं जातं. आज या संखयामाललकेला फिबोनाची माललका म्हितात. फिबोनाची 
म्हिजे बोनॅश्चस्सओचा मुलगा. संशोधक आणि गणितज्ञ आता जाितात की ही 
संखयामाललका रू्प र्ास आहे. िुलांसारखया सजीव गोष्ीत एक ववलशष् रचनाबंध तयार 
होण्याचा आरार्डा या संखयामाललकेत लपलेला आहे. इमारती, संगीत, कला आणि 
काव्य या मानवी कल्पनांमध्येही फिबोनाची संखयामाललका डोकावते.   

पि इनतहासकारांच्या मते, ललओनादोला या संखयांचं महत्त्व कधीच जािवलं नाही.  

असेल का जािवलं त्याला?  


